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1. Inledning 

Direktiv för genomförande av Veterandagen 2019 utges i syfte att reglera 
enheters och organisationers deltagande. Direktivet har översetts under våren 
efterhand som möten och rekognoseringar genererat justeringar i genomförandet.  
 

1.1 Bakgrund 
Försvarsmakten skall enligt Regeringsbeslut 20 (2010-06-10) genomföra en årlig 
veteranceremoni den 29 maj med fokus på veteransoldater, veteranpoliser och 
andra veteraner.  
 
Regeringen påtalar i sitt beslut och i tidigare propositioner att ceremonin genom 
sin tillgänglighet för alla – veteraner, deras anhöriga och andra – skall visa på ett 
påtagligt erkännande samtidigt som det är ett uttryck för en gemenskap över tid 
och rum. Vidare skall ceremonin rikta sig, förutom till dem som arbetat under 
olika organisationer, till all svensk personal som deltagit i internationella insatser 
med svensk huvudman.  
 
Uniformerad personal såsom veteransoldater och veteranpoliser bedöms komma 
att utgöra merparten av dessa. Företrädare för veteranorganisationer liksom för 
olika myndigheter t.ex. Försvarsmakten, Polismyndigheten, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Folke Bernadotte akademin och Sida skall 
inbjudas att delta.  
 
Samtliga förband skall vara representerade genom representant ur 
förbandsledningen och förbandets fälttecken (två fanförare per fana, motsv.). 
Myndigheter som är representerade uppmanas medföra egen fana/standar om 
sådan finns (två fanförare per fana, motsv.).  
 
Ceremonin omfattar bland annat tal, kransnedläggningar och utdelning av 
Försvarsmaktens medalj för sårade i strid samt Försvarsmaktens förtjänstmedalj.  
Innan ceremonin står Överbefälhavaren värd vid en mottagning för särskilt 
inbjudna gäster i mässtältet i anslutning till Sjöhistoriska museet. 
 
Representant ur förbandsledningar vid Försvarsmaktens förband (OrgE) skall 
delta. Arbetstagarorganisationerna samt försvarsattachéerna skall bjudas in. 
Media har en viktig roll för att säkerställa att information om ceremonin och dess 
syfte sprids till allmänheten. 
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2. Deltagare  

2.1 Deltagande högre chefer ur Försvarsmakten 
ÖB 
GD 
C LEDS 
C PROD 
C INS 
C MUST 
Arméchefen 
Marinchefen 
Flygvapenchefen 
Försvarslogistikchefen 
Ledningssystemchefen 
Personaldirektören 
Ekonomidirektören 
Informationsdirektören 
Chefsjuristen 
FM Fältprost 
C ATS 
C MTS 
C FTS 
C SFL 
 
2.2 Särskilt inbjudna gäster 
Ur riksdagen inbjuds talmannen, partiledare samt ledamöter ur försvars- 
utrikesutskotten.  
 
Ur regeringen inbjuds statsministern, vice statsministern, försvarsministern och 
utrikesministern.  
 
Andra särskilt inbjudna är representanter för myndighetsledningar samt 
representanter för organisationer som i samverkan med Försvarsmakten verkar för 
våra veteraner och deras anhöriga. Myndigheter och organisationer som är 
representerade uppmanas medföra egen fana/standar om sådan finns (två 
fanförare per fana, motsv.).  
 
 
2.3 Övriga gäster enligt riktade inbjudningar 
Årets mottagare av krigsdekoration eller FM förtjänstmedalj inbjuds att, med en 
anhörig, delta under högtidlighållande enligt separat program. 
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Personal som tidigare mottagit krigsdekoration eller FM förtjänstmedalj inbjuds 
att, med en anhörig, delta under högtidlighållandet enligt separat program. 
 
Veteraner som tjänstgjort under insatsen UNEF II under åren 1973-1979 
 
Veteraner som tjänstgjort under Röda korsets insats i Korea under 50-talet. 
 
2.4 Inbjudna utländska gäster  
Samtliga i Sverige ackrediterade utländska Försvarsattachéer 
 
2.5 Deltagande förband ur Försvarsmakten 
HKV, LG, I 19, K 3, P 4, P 7, P18, A 9, Lv 6, Ing 2, LedR, TrängR, 1.ubflj, 3. 
sjöstriflj, 4. sjöstriflj, Amf 1, MarinB, F 7, F 17, F 21, Hkpflj, FMLOG, FMTIS, 
MHS K, MHS H, MSS, SSS, LSS, HvSS, FMTS, SWEDEC, SkyddC, 
FMUndSäkC, FM HRC, FömedC samt SOG deltar med representant ur 
förbandsledningen, förbandets fälttecken samt två fanförare per 
standar/fana/flagga. 
 
2.6 Deltagande enheter ur Försvarsmakten under ceremonin 
Musikkår ur Försvarsmusiken. 
Stor fanvakt ur Livgardet med svensk fana. 
C fanborgen + 1 
Två kransbärare ur Livgardet.  
Två soldater med uppgift att vända podiet under ceremonin. 
Försvarsmaktens organisationsenheters fälttecken (FM fanborg) med två 
fanförare per standar/fana/flagga. 
 
2.7 Deltagande veteran-/anhörigorganisationer 
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna  
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund 
Invidzonen 
Svenska Soldathemsförbundet 
Idrottsveteranerna 
Kongoveteranerna 
Veteranstöd Rapid Reaction 
Koreanska sällskapet 
 
2.8 Övriga deltagande organisationer 
Officersförbundet 
Försvarsförbundet 
Förbundet reservofficerarna 
Statens försvarshistoriska muséer 
Frivilliga Försvarsorganisationer 
Röda Korset 
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Aux Military 
Centrum för Studier av Militär och Samhälle 
Military Work 
 
2.9 Kransbärare och krans  

 
 
H.M.Konungen, flankerad av ÖB, m fl: 
En kransbärare med en blomsterutsmyckad stor krans där kransen skall ha ett 
blått och ett gult band. Texten ”I fredens tjänst” skall stå på det blå bandet. Texten 
”Sverige” skall stå på det gula bandet. 
 
Ordföranden för Sveriges Veteranförbund  
En kransbärare med en blomsterutsmyckad mellanstor krans där kransen skall ha 
ett blått och ett gult band. Texten ”I fredens tjänst” skall stå på det blå bandet. 
Texten ”Sveriges Veteranförbund” skall stå på det gula bandet. 
 
Kransar beställs genom FM Veterancentrums försorg och hämtas under 
Veterandagens förmiddag. 
 
 
3. Program  

Veterandagens officiella program börjar kl. 0800 med hissning av flaggorna vid 
Sjöhistoriska museet.  
 
Under dagen den 29 maj, kl. 0900 – 1700, kommer Försvarsmakten, andra 
myndigheter och organisationer orientera besökare om sin verksamhet i ett 
gemensamt utställningsområde. Detta kommer att förläggas till Gärdet närmast 
Sjöhistoriska muséet.  
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FM Generaldirektör står under förmiddagen värd för ett seminarium med 
veterantema där inbjudna deltagare består av ledamöter från utrikes- respektive 
försvarsutskottet, samt myndighetschefer för myndigheter med utsänd personal.  
 
C INS står värd för Hjältars lunch i Sjöhistoriska museets minneshall dit årets 
medaljörer, samt tidigare års mottagare av krigsdekorationer eller FM 
förtjänstmedaljer är inbjudna att närvara tillsammans med varsin anhörig. 
Lunchen genomförs mellan kl 1200-1300. 
 
ÖB har därefter en mottagning för särskilt inbjudna på våning två i mässtältet 
mellan kl 1300-1400, följt av själva ceremonin mellan kl. 1430-1545.  
 
Under tiden från ceremonins slut till kl 1800 serveras middag i mässtältet. Under 
middagen delar Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna ut priset ”Peacekeeper 
of the Year”. 
 
Kvällen fortsätter sedan med underhållning där musikkår och fältartister spelar i 
mässtältet. 
Flaggorna halas ned klockan 2100. 
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3.1 Skiss  
Hela området 

 
 
 
 
3.2 Program för generalrepetitionsdagen 2019-05-28  
Kl. 1300 Samling på läktaren vid ceremoniplatsen för genomgång med 

musikkår, kör, stor fanvakt, kransbärare, podieflyttare, FM fanborg 
med fanor, fanförare från veteranorganisationerna och myndigheter 
med fanor. 

Kl. 1400- Förövning av inmarsch och ceremoni mm. 
      1530  
 
3.3 Program för Veterandagen 2019-05-29  
Kl. 0800 Flaggorna hissas. 
Kl. 0900 Utställningsområdet öppnar. 
Kl. 0900  Föreläsning i mässtältet om insatsen UNEF II. 
Kl. 1030 Föreläsning i mässtältet om insatsen i Korea. 
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Kl. 1200 Hjältars lunch i Sjöhistoriska museets minneshall. 
Kl. 1300 ÖB mottagning för särskilt inbjudna gäster på våning 2 i mässtältet. 
Kl. 1330 Musikkår, Fanvakt, FM fanborg, samt fanförare ur övriga 

myndigheter och organisationer samlas på samlingsplats. 
Kl. 1345 Marschgruppering på särskild plats i ordning; Musikkår, FM 

fanborg, fanvakt. 
Kl. 1400 Genomgång med berörda avseende detaljer för kransnedläggning 
 (vid behov). 
Kl. 1405 Inmarsch av musikkår, varefter samlingsmusik spelas. 
Kl. 1415 Inmarsch av fanborg och utgångsgruppering överst på läktarna.  
Kl. 1420 Samtliga inbjudna, myndighetschefer, inspektörer, förbandschefer, 

attachéer, veteraner, medaljörer, anhöriga m fl. skall ha intagit sina 
platser. Kransbärarna intar position vid veteranmonumentet. 

Kl. 1425 Inmarsch av fanvakten. 
Kl. 1430 Ceremoni påbörjas. 
Ca kl. 1545 Ceremonin avslutas. 
Ca kl. 1545- Defilering förbi monumentet där samtliga gäster ges möjlighet att 

lägga ner medhavd blomma eller bara skänka en tanke. 
Kl. 1600-  Mat och samkväm i mässtältet. 
Ca kl. 1700 Utdelning av priset för ”Peacekeeper of the Year” i mässtältet. 
Kl. 1800 Fortsatt samkväm i mässtältet. Musikkår och fältartister underhåller 
Kl. 2100 Flaggorna halas ned. 
 

4. Uppgifter  

Referens: uppdrag till samtliga OrgE gällande deltagande med representant ur 
förbandsledningen och övriga uppgifter enligt VU19;  
- GO50.U0.0016  
- GO50.U0.0024  
 
HKV   
- Bjuder in till ÖB mottagning enligt särskild inbjudningslista. 
- Bjuder in attachékåren (punkt 2.4). 
- Läser upp övergripande medaljmotiveringar under ceremonin. 
- Bistår i marknadsföring av veterandagen på Emilia och myndighetswebben. 
- Ansvarar för dokumentation och mediebevakning av ceremonin. 
- Hanterar pressrelaterad verksamhet. 

 
FM Veterancentrum 
- Ansvarar för program, planläggning, övergripande samordning, 

genomförande och ledning av veterandagen 2019, innefattande bland annat: 
- Kommunikation i sociala medier avseende Veterandagen (med stöd av FM 

HRC). 
- Bjuder in medaljörer till Försvarsmaktens förtjänstmedalj och sårade i strid 

samt deras anhöriga. 
- Ansvarar för medaljer samt hyenden. 
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- Beställer kransar för kransnedläggning. 
- Samverkan med entreprenörer avseende uppbyggnation av områdets olika 

delar (läktare och mässtält). 
- Samverkan med Sjöhistoriska muséet. 
- Samverkan med Djurgårdsförvaltningen. 
- Samverkan med polisen avseende polistillstånd och ordningstjänst. 
- Bistår C INS med planering och genomförande av hjältars lunch. 
- Ekonomisk uppföljning och rapportering. 
- Framtagning av programblad. 
- Ledning och samordning av Försvarsmaktens, myndigheters samt 

organisationers förevisningsaktiviteter 29 maj. 
 
Samtliga förband enligt sändlista 
- Deltar under genomförandet med representant ur förbandsledningen och 

förbandets fälttecken, med två fanförare per standar/fana/flagga. 
 
4. 1 Uppgifter till enskilda förband  
Livgardet 
- Avdelar personal för genomförande av ceremoni i form av musikkår, fanvakt, 

två kransbärare samt två soldater för vändning av talarstol. 
- Avdelar signalgivare till hissning och halning av flaggor vid Sjöhistoriska 

museet. 
- Förser, vid behov, andra deltagande OrgE med uppställningsytor inom kasern 

Granhammar för skrymmande fordon och materiel. 
- Avdelar 1+30 som entrévärdar, arbetsstyrka, bevakning och beredskap. 
- Avdelar MP (omfattning enligt insatsledarens bestämmande) för  

o eventuell trafikledning/eskort Kungsängen – Gärdet, 
o samordning av/samverkan med övriga delar i säkerhetsstrukturen, 
o områdesbevakning/patrullerande tjänst, 
o koordinering av eventuell säkerhetsinsats. 

- Avdelar sjukvårdspersonal för upprätthållande av sjukvårdsberedskap. 
 

K 3 
- Förevisar förbandsspecifik utrustning och materiel som använts under 

internationella operationer. 
 
F 7 
- Informerar om transportflygets historia. 
 
Ing 2 
- Förevisar EOD grupp med minröjningsrobot. 
 
LedR 
- Genomför porträttfotografering av medaljörer i samband med ÖB middag på 

Karlbergs slott 28 maj. 
- Dokumenterar genomförandedagen med reportageteam i området. 
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- Levererar filmklipp (ca 3-4 min) som sammanfattar genomförandet av 
Veterandagen 2019.  

 
Amf 1 
- Genomför personaltransport (ca 35 passagerare) med stridsbåt 90 från 

Slottskajen till Veteranmonumentet. 
- Förevisar stridsbåt 90 i anslutning till bryggorna vid veteranmonumentet 

mellan kl 0900-1700, med uppehåll under tiden för ceremonin. 
 
Flygvapnet 
- Genomför överflygning med JAS39 i ”missing-man-formation”. 

Överflygningen genomförs koordinerat med ceremonin på tid ESO. 
- Genomför flyguppvisning med helikopter 
- Samordnar all flygverksamhet ingående i genomförandet, inklusive den civila 

helikoptern för fallskärmshoppning. 
 
MHS K 
- Stödjer FM Veterancentrum 2019-05-28 med resurser för att genomföras 

särskilt program för 2019 års mottagare av krigsdekorationer.   
 
TrängR 
- Avdelar personal för förevisning av fotoutställning om campbyggnation på 

utställningsområdet. 
- Avdelar MC med personal för förevisning på utställningsområdet samt eskort. 
 
  
5. Ekonomi 

FM Veterancentrum belastar FMK med kostnader för externa leverantörer. 

Kostnader för deltagande enligt pkt 4. Uppgifter belastar respektive OrgE. I de 
fall det saknas, skapar organisationsenheterna en egen uppgift och 
nätverksaktivitet (Veterandag) i PS under respektive organisationsenhets uppdrag 
på projektet Statsceremoniell verksamhet KF.1003185. Det ska märkas med 
koncerninfo 410 (Veterandagen) som HKV har skapat.  

Alla kopplar sina projektelement till koncerninfokoden, ner till lägsta nivå, och 
använder denna vid all kostnadsredovisning och tidredovisning. Detta inkluderar 
alla kostnader inklusive förberedelser, transporter och 
förbandsledningsrepresentant och två fanförares deltagande i ceremonin. 
Organisationsenheterna redovisar planerade kostnader vid KvR 1. Rapportering 
sker enligt ordinarie månadsrapporteringsrutin. 

OrgE lägger upp Delprodukt samt Uppdrag, enligt nedan dvs KF.1003185.XX. 
(Delprod resp. förband Statsceremoniell vht).01 (Uppg resp. förband 
Veterandagen). Därefter läggs 2 st nätverksaktiviteter upp dvs. en för kostnader 
och en för arbetstid. 
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6. Utrustning 

Musikkår: Paraduniform m/ä 1886, stor parad 
Stor fanvakt: Paraduniform m/ä 1886, stor parad 
Kransbärare: Paraduniform m/ä 1886, stor parad 
Podie-vändare: Paraduniform m/ä 1886, stor parad 
Försvarsmaktens fanborg: Daglig dräkt (vapenrock/innerkavaj, medaljer i 
original, skärmmössa svarta handskar).  
 
Övrig militär personal: Daglig dräkt (vapenrock/innerkavaj, medaljer i original, 
skärmmössa svarta handskar). Regnkappa skall medföras om vädret så kräver. 
Beslut om bärande under genomförandedagen tas av Kommendantstaben.  
 
7. Logistik 

För besökare finns lunch att köpa i mässtältet.  

Efter genomförd ceremoni serveras en kostnadsfri middag i mässtältet till 
föranmälda gäster. Anmälan görs via separat anmälningssida som nås via 
försvarsmaktens webbplats. Ackrediterad personal behöver inte anmäla sig 
separat till middagen. 

Personal som utgör funktionär eller utställare ska under dagen bära 
ackrediteringsbricka synligt. Respektive organisation och enhet skickar ett 
sammanställt underlag för ackreditering till veterandagen@mil.se senast 2019-04-
25. 

Parkering för funktionärer och utställare sker på Greve von Essens väg (se skiss 
under 3.1). Detta kräver dock parkeringstillstånd som kan hämtas i 
informationstältet under genomförandedagen. 

För nyttjande av VIP-parkering vid Sjöhistoriska museet krävs föranmälan till 
veterandagen@mil.se innehållande namn, organisation och registreringsnummer. 
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FM Veterancentrum förbehåller sig rätten att prioritera bland inkomna 
parkeringsbehov på denna yta. 

Övrigt behov av parkeringsplats hänvisas till i närområdet befintliga 
parkeringsplatser. Här understryks det faktum att ansvaret för efterlevnaden av 
rådande parkeringsbestämmelser åvilar föraren av respektive fordon. FM 
Veterancentrum avvisar samtliga ersättningskrav för felparkeringsavgifter. 

 

 
 
 
 

 

Larsson, Torbjörn 

C FM Veterancentrum 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 
Försvarsmakten 
HKV 
AST, MS, FS 
LG, I 19, K 3, P 4, P 7, P 18, A 9, Lv 6, Ing 2, LedR, TrängR, 
1. ubflj, 3. sjöstriflj, 4. sjöstriflj, Amf 1, MarinB, 
F 7, F 17, F 21, Hkpflj, 
FMLOG, FMTIS, SOG, 
MHS K, MHS H, MSS, SSS, LSS, HvSS, FMTS, SWEDEC, SkyddC, 
FMUndSäkC, 
FM HRC, FömedC 
 
Kungl. Huset 
H.M. Konungens stab 
Kungl. Hovstaterna  
 
Regeringen 
Regeringskansliets förvaltningsavdelning  FA 
 
Vissa myndigheter m.fl. som hör till Försvarsdepartementet 
Försvarets materielverk    FMV 
Försvarets radioanstalt    FRA 
Kustbevakningen    KBV 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  MSB 
Totalförsvarets forskningsinstitut   FOI 
 
Frivilliga försvarsorganisationer m .fl. 
Flygvapenfrivilligas riksförbund 
Frivilliga automobilkårernas riksförbund 
Frivilliga flygkåren 
Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund 
Frivilliga radioorganisationen 
Försvarets personaltjänstförbund 
Insatsingenjörernas riksförbund 
Riksförbundet Sveriges lottakårer 
Sjövärnskårernas riksförbund 
Svenska blå stjärnan 
Svenska brukshundklubben 
Svenska fallskärmsförbundet 
Svenska försvarsutbildningsförbundet 
Svenska pistolskytteförbundet 
Svenska röda korset 
Svenska skyttesportförbundet 
Sveriges Bilkårers Riksförbund 
Sveriges civilförsvarsförbund 
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Övriga organisationer m .fl. 
Allmänna Försvarsföreningen 
Folk och Försvar 
Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté 
Svenska Soldathemsförbundet 
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund 
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
Invidzonen 
Idrottsveteranerna 
Veteranstöd Rapid Reaction 
 
Vissa centrala myndigheter (motsv.) som hör till övriga departement 
 
Finansdepartementet (Fi) 
Tullverket 
 
Justitiedepartementet (Ju)  
Domstolsverket 
Kriminalvården 
Rikspolisstyrelsen 
Säkerhetspolisen 
Åklagarmyndigheten 
 
Kulturdepartementet (Ku) 
Statens försvarshistoriska museer 
Statens maritima museer 
 
Utbildningsdepartementet (U) 
Försvarshögskolan 
 
Utrikesdepartementet (UD) 
Folke Bernadotteakademin 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 
 
Fackliga organisationer m .fl. 
Inom Försvarsmakten 
OFR/O FM 
OFR/S 
Förbundet reservofficerarna 
SACO Försvar 
SEKO Försvar 
 


